Załącznik nr 1
/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data /

OFERTA
Gmina Czeremcha
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na “Poprawa
transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha” poprzez opracowanie
dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za sumarycznym wynagrodzeniem
ryczałtowym :
- netto w kwocie ......................................PLN
słownie……...…………………………………...…….……………………………………………...…PLN
− brutto (wraz z podatkiem VAT) w kwocie:
…………...………………………………………….……………………………………………….….......PLN
słownie……...…………………………………...…….……………………………………………...…PLN
w tym:
Koszt opracowania kompletnej dokumentacji budowy wodociągu:
- netto w kwocie ......................................PLN
słownie……...…………………………………...…….………………………………………………PLN
− brutto (wraz z podatkiem VAT) w kwocie:
…………...………………………………………….…………………………………….….......PLN
słownie……...…………………………...…….……………………………………………...…PLN,
Koszt opracowania kompletnej dokumentacji kanalizacji sanitarnej:
- netto w kwocie ......................................PLN
słownie……...…………………………………...…….………………… ……………………...…PLN
− brutto (wraz z podatkiem VAT) w kwocie:
…………...……………………………………………………………………………….….......PLN
słownie……...………………………………….……………………………………………...…PLN,

2. Termin wykonania: jak w SIWZ i projekcie umowy
3. Sposób płatności: zgodnie ze wzorem umowy
4. Nr regonu Wykonawcy: ...................................................................................................................
5. Powiat: ............................................................... Gmina.....................................................................
Województwo:....................................................................................................................................
6. Nr telefonu: ........................................................... ,
nr faxu: …………………….............................,
komórkowy:........................................................................................................................................
7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte.
8. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami*
9.1 Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonywać przy pomocy następujących
podwykonawców (wskazać cześć zamówienia jaką będą wykonywać poszczególni
podwykonawcy):*
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
10. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wysokości, tj. 5% ceny ofertowej brutto, czyli
....................................PLN, słownie......................................................... PLN, w formie
(przewidzianej w ustawie) ..................................................................... – najpóźniej w
dniu zawarcia umowy
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**
1/ ..............................................................................................................................
2/ ..............................................................................................................................
3/ ..............................................................................................................................
4/ ..............................................................................................................................
5/ ..............................................................................................................................
6/ ..............................................................................................................................
7/ ...............................................................................................................................
8/ ..............................................................................................................................
9/...............................................................................................................................
10/ ............................................................................................................................
12. Oferta razem z powyŜszymi załącznikami stanowiącymi jej część została złoŜona na
............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......... do nr ..........
13. Niniejszym informujemy, Ŝe informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od
................ do ............... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane
uczestnikom postępowania oraz innym podmiotom.

Dnia ..................................

....................................................
/ upełnomocnieniu przedstawiciele Wykonawcy/

UWAGA:
* niepotrzebne skreślić
**JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być
one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

